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Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná 

konaného dňa 24.11.2022. 

 

Počet poslancov : 7 

Prítomní : 6      Neprítomný : 1 (Dušan Hornák) 

 

Program: 

1. Úvod:  
a) Otvorenie zasadnutia.    
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva.   

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
f) Vystúpenie starostu.  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.   
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.    
5. Diskusia.  
6. Záver. 

 

1.  a) Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce PhDr. Martin 
Halaksa, PhD.,  privítal novozvolených poslancov a všetkých prítomných. 

b) Za zapisovateľku určil p. Hanu Dedáčkovú za overovateľov určil Mgr. Petru Helt, PhD. a Mgr. 
Adama Kekeláka. 

c) S výsledkami voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva oboznámil prítomných 
predseda miestnej volebnej komisie Ing. Milan Dedáček. Odovzdal novozvolenému starostovi 
a poslancom osvedčenie o zvolení, všetkým zagratuloval k zvoleniu do funkcie a zaželal veľa zdravia 
a pracovného elánu.  

d) Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub, čo potvrdil svojim 
vlastnoručným podpisom. 

e) Poslanci Mgr. Petra Helt, PhD., Mgr. Adam Kekelák, Jozef Lapšanský,  František Loučka, Mgr. 
Zuzana Majkútová, Mgr. Igor Rábara zložili sľub poslanca čo vlastnoručným podpisom potvrdili pod text 
sľubu. Poslanec Dušan Hornák nebol na zasadnutí prítomný, za svoju neúčasť sa ospravedlnil, mandát 
poslanca prijíma, predpísaný sľub zloží starostovi obce 25.11.2022 

f) PhDr. Martin Halaksa, PhD. vystúpil ako novozvolený starosta, poďakoval sa občanom – 
voličom za prejavenú dôveru a vyslovil presvedčenie, že s novozvoleným zastupiteľstvom bude 
spolupracovať v dobrej atmosfére, v tvorivom duchu a spoločne prispejú k rozvoju našej obce. 

 
2.  Keďže všetci prítomní novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub ujali sa tak funkcie 
poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. konštatoval, že zasadnutie 
obecného zastupiteľstva je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Predložil návrh programu 
rokovania zasadnutia. Navrhol doplniť do programu určenie zástupcu starostu obce. S predloženým 
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návrhom programu poslanci súhlasili. Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo  uznesenie č. 
1/A/2022 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program ustanovujúceho 
zasadnutia. 
 
Za hlasovalo : 6 poslancov 
Proti hlasovalo : 0 poslancov 
Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov 
 
Ďalej Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 2/A/2022 :  
Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 
A. berie na vedomie 

1. Výsledky voľby starostu obce a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva 
 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 
 
B. konštatuje, že : 

1. Novozvolený starosta obce PhDr. Martin Halaksa PhD. zložil zákonom predpísaný 
sľub starostu obce 

 
2.  Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Mgr. Petra Helt, PhD., Mgr. Adam Kekelák, Jozef Lapšanský,  

František Loučka, Mgr. Zuzana Majkútová, Mgr. Igor Rábara. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 
Proti hlasovalo : 0 poslancov 
Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov 
 

3.  PhDr. Martin Halaksa, PhD. navrhol, aby poslancom oprávneným zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva bol Mgr. Igor Rábara. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili, žiadny iný 

návrh predložený nebol. Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 3/A/2022 : Obecné 

zastupiteľstvo obce Košolná poveruje poslanca Mgr. Igora Rábaru zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a 

ods. 6 tretia veta zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Za hlasovalo : 5 poslancov 
Proti hlasovalo : 0 poslancov 
Zdržalo sa hlasovania : 1 poslancov 
 

4. Na návrh starostu obce PhDr. Martina Halaksu, PhD. boli ako poradné orgány starostu obce 

a obecného zastupiteľstva vytvorené štyri komisie. Predsedov komisií z radov poslancov navrhol 

starosta obce a požiadal o vyjadrenie a ďalšie návrhy poslancov. Poslanci prediskutovali predložený 

návrh Po prerokovaní predloženého návrhu Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 

4/A/2022 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

A. zriaďuje  

1. Komisiu verejného poriadku 

2. Komisiu pre kultúru, vzdelávanie a šport 

3. Komisiu stavebníctva 

4. Komisiu financií a sociálnych vecí 
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B. volí  

predsedov komisií :  

1. Mgr. Petra Helt, PhD. 

2. Mgr. Zuzana Majkútová 

3. Dušan Hornák 

4. Mgr. Igor Rábara  

Za hlasovalo : 6 poslancov 
Proti hlasovalo : 0 poslancov 
Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov 
 
 Náplň práce jednotlivých komisií bude upresnená na ďalšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Starosta obce odporučil predsedom komisií, aby do ďalšieho zasadnutia pripravili návrh 
na doplnenie členov komisií. 
 

 5. Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD.,  v súlade s § 13b ods. 1 Zákona o obecnom zriadení 
č.369/1990 Z.z. v znení neskorších  poveruje Mgr. Igora Rábaru za zástupcu starostu. Mgr. Igor Rábara 

poverenie prijíma. Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijalo uznesenie č. 5/A/2022 : Obecné 
zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie poverenie Mgr. Igora Rábaru zastupovaním starostu.  
 
Za hlasovalo : 6 poslancov 
Proti hlasovalo : 0 poslancov 
Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov 
 

6. Diskusia 
6.1. Prítomná občianka p. Anna Poláčková vyjadrila svoju nespokojnosť s poriadaním osláv s hlasnou 
hudbou do neskorých nočných hodín v kultúrnom dome, ktorý priamo susedí s ich rodinným domom. 
Pri hlasnej hudobnej produkcii sa v dome nedá spať, stŕpajú pri tom steny. Predchádzajúce obecné 
zastupiteľstvo uznesením schválilo, že oslavy v kultúrnom dome môžu trvať do 22.00. Voči tomu 
obmedzeniu vyslovili námietku aj poslanci aj prítomný občan p. Štefan Bejdák. Starosta obce PhDr. 
Martin Halaksa, PhD.,  informoval, že problém s odhlučnením už rieši s odborníkmi. 
 

7. Starosta obce PhDr. Martin Halaksa, PhD. poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapísala : Hana Dedáčková 

Overovatelia : 

Mgr. Petra Helt, PhD. ............................................. 

Mgr. Adam Kekelák ............................................. 

 

        PhDr. Martin Halaksa, PhD.  

        starosta obce 


